
 
 فرم تعیین گروه و درصد  فوق العاده کار با اشعه

 

 :وبم ي وبم خبوًادگی -1

 
 :تبریخ تَلذ:                               کذ هلی

 : سمت یب شغل مًرد تصذی  -2

 :        تبریخ ضزٍع ثکبر ثب اضؼِ

 

 :آخریه مذرک تحصیلی -3

 

 :گزایص تحصیلی:               رضتِ تحصیلی

 :وًع درخًاست -4

  ثزقزاری□

  تغییز درصذ اهتیبس□

 :  اهتیبس ٍ درصذ فَق الؼبدُ کبر ثب اضؼِ قجلی

 :بخش/ وبم مرکس -5

 :ضوبرُ تبئیذیِ هجَس کبر ثب اضؼِ

 :تبریخ اًقضبی هجَس کبر ثب اضؼِ هزکش

 :ثخص هزثَطِ  ثج فیلن کذاضتزاک

 : ياحذ سبزمبوی محل خذمت –  6

 :ًطبًی هحل کبر ٍ تلفي

 

 :تلفي ّوزاُ 

 □                غیزفؼبل□فؼبل:   يضؼیت فؼبلیت پرتًی - 7

 :ًبم ثخص فؼبلیت پزتَیی 

 :تؼذاد ضیفت ّبی هزتجط ثب پزتَ در طَل ّفتِ 

 :تبریخ ضزٍع ثِ فؼبلیت در ثخص هذکَر

 

 مبٌ ................. سبل    :     .............. ارزیببی سببقٍ تجربٍ کبر بب پرتً- 8

 

 اهتیبس کست ضذُ تبریخ خبتوِ تبریخ ضزٍع چطوِ/ًبم دستگبُ هحل اضتغبل ػٌَاى ضغل پزتَکبری

 (20تکویل تَسط کویسیَى هبدُ )

      

      

      

      

  جوغ اهتیبسات

 

 : ارزیببی تبحر کبر بب پرتً - 9
 

 هحذٍدُ اهتیبس گزٍُ ة هحذٍدُ اهتیبس گزٍُ الف *اهتیبس کست ضذُ ػَاهل ارسضیبثی

 0-5 0-8  رػبیت هقزرات ٍ ضَاثط کبر ثب پزتَ ٍ الشاهبت فیشیک ثْذاضت

 0-3 0-4  قذرت تصوین گیزی ٍ دقت در اًجبم اهَر هحَلِ ٍ ارائِ ًظزات سبسًذُ

 0-2 0-3  ثکبرگیزی آهَسش ّبی ایوٌی ٍ حفبظت در ثزاثز اضؼِ در کبر ثب پزتَ

 0-10 0-15  جوغ اهتیبسات

 

 . تأییذ هی گزدد20ایي قسوت تَسط هسئَل فیشیک ثْذاضت هزکش تکویل، ٍ سپس تَسط کویسیَى هبدُ * 



 

 دٍرُ ّبی حفبظت در ثزاثز اضؼِ، فیشیک ثْذاضت، :ػًامل گرایش َستٍ ای ي یب گرایش َبی مرتبط بب پرتً ي ديرٌ َبی تخصصی حفبظت در برابر اشؼٍ- 10

 .فیشیک پشضکی ٍ یب درٍس دٍراى تحصیل ثب گزایص ّستِ ای ٍ یب گزایص هزتجط ثب پزتَ، ثِ تزتیت اس آخزیي دٍرُ در جذٍل سیز ًَضتِ ضَد

 ػٌَاى دٍرُ تخصصی حفبظت

 یب درٍس داًطگبّی 

 /(سبػت)هذت دٍرُ هؤسسِ ثزگشارکٌٌذُ

 تؼذاد ٍاحذ

 اهتیبس کست ضذُ تبریخ خبتوِ تبریخ ضزٍع
 (20تکویل تَسط کویسیَى هبدُ )

      

      

      

  جوغ اهتیبسات
 

 .تبریخ ضزٍع ٍ خبتوِ ثزای درٍس داًطگبّی السم ًوی ثبضذ

 .در خصَظ گزایص ّبی غیز هزتجط ثب پزتَ، پیَست کزدى گَاّی دٍرُ حفبظت در ثزاثز اضؼِ هَرد تأییذ سبسهبى اًزصی اتوی الشاهی است
 

 يسبیل ي تجُیسات ایمىی حفبظت در برابر اشؼٍ مًرد استفبدٌ- 11

 

 هحذٍدُ  اهتیبس قبثل کست *اهتیبس کست ضذُ ػَاهل ارسضیبثی

 0-4  استفبدُ صحیح اس ٍسبیل هًَیتَریٌگ،تجْیشات ٍ ضیلذّبی حفبظتی جْت پزتَکبر، ثیوبرٍ ّوزاُ ثیوبر

 0-3  استفبدُ ثِ هَقغ اس دسیوتزّبی فزدی ٍ هحیطی

 0-3  اًجبم آسهبیطبت ٍ هؼبیٌبت دٍرُ ای پشضکی در هَػذ هقزر

 0-10  جوغ اهتیبسات
 

 . تأییذ هی گزدد20ایي قسوت تَسط هسئَل فیشیک ثْذاضت هزکش تکویل، ٍ سپس تَسط کویسیَى هبدُ * 

 

 :پرتًکبر

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء

 :مسئًل فیسیک بُذاشت مرکس

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثب هْز ٍ اهضبء

 :(رئیس مرکس)شخص قبوًوی

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثب هْز ٍ اهضبء

 

 .(  قبوًن حفبظت در برابر اشؼٍ تکمیل می گردد20ایه جذيل تًسط کمیسیًن مبدٌ )جذيل امتیبزات -12
 

          ػَاهل اهتیبس

 

 گزٍُ

کبرثزد ٍسبیل حفبظت  داضتي گزایص ّستِ ای ٍ یب هزتجط ثب پزتَی دٍرُ تخصصی تجزثِ ٍ تجحز در کبر ثب اضؼِ ضزایط کبر

داضتي گزایص ّستِ ای ٍ یب  تجحز تجزثِ در ثزاثز اضؼِ

 هزتجط ثب پزتَ در دٍراى تحصیل

دٍرُ تخصصی در راثطِ 

 ثب کبر ثب اضؼِ

       الف

       ة
 

 :درصذ فًق الؼبدٌ کبر بب اشؼٍ:                                         جمغ کل امتیبز

 

 : قبوًن حفبظت در برابر اشؼ20ٍوظریٍ کمیسیًن مبدٌ - 13
 .ایي هزکش هٌظَر گزدد.....................................در فْزست پزتَکبراى گزٍُ ................................................. خبًن  /کلیِ هطبلت هٌذرج در ایي فزم هَرد تأییذ ثَدُ ٍ پیطٌْبد هی گزدد آقبی

 
 

 :ومبیىذٌ تبم االختیبر/رئیس داوشگبٌ
 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثب هْز ٍ اهضبء

 :مؼبين تًسؼٍ داوشگبٌ
 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثب هْز ٍ اهضبء

 :مسئًل فیسیک بُذاشت کل
 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثب هْز ٍ اهضبء
 


